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Guarulhos registra 61 novos casos 
de dengue em apenas uma semana
Dados divulgados pela Secretaria de Saúde apontam 361 casos da doença desde o início do ano; Parque 
Alvorada apresenta a circulação do vírus tipo 2 e prefeitura intensifica o combate ao Aedes aegypti
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CACHORRÍNEA - Toda a elegância e charme da bela shih tzu Zarah em um momento de descontração

FOTO: ANA AZEVEDO/@ANNAAZEVEDOO/@ZARAH-SHIHTZU
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Durante os trintas minutos 
de uma entrevista transmitida 
ao vivo na sexta-feira pela TV 
Guarulhos, a empresária Fran 
Correa, já conhecida dos gua-
rulhenses pela participação 
na campanha de seu marido 
nas últimas eleições de pre-
feito, o deputado Eli Correa 
Junior, não chegou nem per-
to de admitir que é candidata. 
Tida como um dos três mais 
comentados postulantes à 
Prefeitura nas eleições do 
ano que vem junto com o 
atual, Guti, e do ex, Elói Pie-
tá, Francislene - até agora 
não sei como ela prefere ser 
chamada - é extremamente 
cuidadosa. Mas pelas suas 
respostas, para um bom en-
tendedor, mostra-se candida-
tíssima.

A lei eleitoral não permite 
campanha antes do tempo. 
Não só Fran, assim como seus 
dois adversários mais próxi-
mos, tomam muito cuidado. 
No máximo, mostram-se de-
sejosos de colocar seus no-
mes em apreciação pelos di-
retórios de seus partidos. São 
candidatos a candidatos. Guti 
é do PSB, Pietá do PT e Fran é 
filiada do Partido Democrata, 
mas pode se transferir para o 
PSDB.

 
Está com Doria
A empresária Francislene 

não esconde sua admiração 
pelo governador João Doria. 
Trabalhou abertamente pra 
ele na eleição passada na 
contramão do prefeito Guti 
que insistiu até o fim no nome 
de Márcio França. É aberta-

COLUNA LIVRE
HERMANO HENNING
Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

mente a favor do plano de 
privatizações do governador, 
acha que a reforma da previ-
dência é urgente e vê na saú-
de o calcanhar de Aquiles do 
prefeito. Há ainda um ponto 
que mereceu críticas: a “cons-
tante troca dos secretários e 
assessores”.

Francislene fica um pouco 
sem jeito diante do comentá-
rio que pode ser a primeira 
prefeita, o primeiro chefe do 
poder executivo mulher da 
história de mais de quatro-
centos anos da cidade. Vai 
precisar encarar uma campa-
nha de muita disputa. “A po-
lítica está em meu DNA e, se 
acontecer de ser candidata” 
afirma convicta, “vai ser pra 
valer”. Vontade não falta.

 
Pesquisas
Se alguém perguntar ao 

ilustre leitor, ou leitora, se é 
a favor ou contra um policial 
atirar num bandido colocan-
do em risco a vida de inocen-
tes que estejam próximos ao 
alvo, é evidente que a respos-
ta só pode ser uma. Você é 
a favor de um policial poder 
atirar para matar e não ser 
responsabilizado, só por que 
estava com medo ou nervo-
so? A resposta também pare-
ce óbvia.

Foi com perguntas desse 
tipo que o instituto Datafolha, 
do jornal Folha de S. Paulo, 
chegou à conclusão de que o 
brasileiro é contra o pacote de 
segurança do ministro Sergio 
Moro enviado ao Congresso. 
Não sei, mas acho que o jor-
nal está exagerando na dose.

tis, emissão de carteira de trabalho, além de 
encaminhamento para os programas Jovem 
Aprendiz e Acessuas Trabalho.

O evento é realizado pela Subsecretaria da 
Igualdade Racial, em parceria com o Rotary 
Clube, através do Rotaract Distrito 4430. Es-
tima-se que aproximadamente 2 mil pessoas 
participem das atividades.

rá com sabores diversos, entre eles camarão, 
frango, legumes, bacon e calabresa. Os aman-
tes de cerveja também poderão experimentar 
diversos rótulos e sabores artesanais. O even-
to contará ainda com música ao vivo, food 
trucks com lanches, comida baiana, mexicana, 
sorvete, espetinhos e massagem para quem 
quiser relaxar. Um mini shopping estará à dis-
posição para quem quiser comprar artigos de 
decoração e acessórios de moda. O Memorial 
da América Latina fica ao lado da estação 
Barra Funda, da Linha 2-Vermelha do metrô. 
O evento começa às 11h e termina às 21h, com 
funcionamento no sábado e no domingo. 

basquete com cesta para aprimoramento no 
esporte, entre outras atrações.

A entrada custa R$ 20, por 15 minutos (R$ 
1 a cada minuto adicional). O horário de fun-
cionamento é de segunda a sábado, das 10h 
às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h. 
É recomendado para crianças a partir de 03 
anos. A Jump Mania fica na Área VIP do Inter-
nacional Shopping.

Neste sábado (13), a Prefeitura de Gua-
rulhos realiza o projeto Igualdade Racial em 
Ação, na EPG Carolina Maria de Jesus, no 
Jardim Tupinambá. Das 10h às 16h, haverá no 
local orientação jurídica, atendimento oftal-
mológico, orientação a gestantes e migrantes, 
rodas de conversa sobre racismo, oficina de 
leitura, brinquedoteca, entrega de livros infan-

O final de semana será agitado no Me-
morial da América Latina. Simultaneamente 
acontecerá o festival do Yakissoba, do Tem-
purá, da Guioza e da cerveja artesanal no 
sábado e no domingo. O evento tem entra-
da gratuita e aceita a entrada de animais. 
É a primeira vez que o espaço recebe o 
festival da Guioza, prato típico da culinária 
chinesa que se difundiu para a culinária ja-
ponesa e para o resto da Ásia. A massa pos-
sui recheio de carne moída ou de legumes e 
pode ser cozido ou frito.

Ainda na culinária oriental, os visitantes 
poderão experimentar Yakissoba e Tempu-

Os parques de trampolins são sucesso por 
onde passam. A atividade é uma ótima ma-
neira de se exercitar e se divertir ao mesmo 
tempo. Por isso, o Internacional Shopping re-
cebe a Jump Mania, um Pocket Park compos-
to por em uma estrutura de 110m² de muita 
diversão, com ”Open Jump”, área livre com 
trampolins interligados, “Foam Pool”, uma in-
crível piscina de espuma, “Enterrada”, pista de 

Igualdade Racial em Ação leva serviços ao Jardim Tupinambá neste sábado

Memorial da América Latina recebe festival de culinária oriental

Internacional Shopping inaugura Pocket Park da Jump Mania

ACONTECE
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Funcionários do Saae têm 15 dias para 
aderirem à programa de aposentadoria

Guarulhos recebe alto grau de satisfação em qualidade da água

DAEE vai investir R$ 5 milhões na 
manutenção do Jardim Metropolitano

Prefeito e secretários conhecem obra 
de coletor de esgoto em São Paulo
DA REDAÇÃO - O prefeito de Gua-
rulhos, Guti, acompanhado de 
secretários municipais, visitou 
nesta sexta-feira (12), junto à 
ponte da Casa Verde, na Mar-
ginal Tietê, em São Paulo, um 
coletor de esgoto que está sen-
do construído pela Companhia 
de Saneamento Básico do Esta-
do de São Paulo (Sabesp), com 
extensão de 15 km, cujo trecho 
inicial fica no Centro da capi-
tal paulista e com término na 
região do Piqueri, onde existe 
uma estação elevatória que irá 
levar o esgoto até a estação de 
tratamento de Barueri.

A obra da Sabesp, prevista 
para durar até o final deste ano, 
irá evitar que os dejetos produ-
zidos por uma população de 
cerca de 740 mil pessoas sejam 
despejados in natura (ou seja, 
sem tratamento) no rio Tietê, o 
que irá contribuir com a despo-

LUCY TAMBORINO - Os funcioná-
rios do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) de Gua-
rulhos podem aderir em até 15 
dias o Programa de Aposenta-
doria Incentivada, a contar da 
última sexta-feira (12) quando 
o projeto foi sancionado pelo 
prefeito Guti.

O incentivo de adesão ao 
programa corresponde à inde-
nização de 10% da remunera-
ção mensal, para o cálculo do 
incentivo financeiro, por ano 
de efetivo exercício na admi-
nistração pública municipal a 
serviço do Saae.

Conforme a justificativa do 
projeto, a idade média dos ser-
vidores da autarquia é de 52 
anos, segundo estudo recente. 
No texto é defendido que prin-
cipalmente os servidores que 

luição deste curso d´água, que 
cruza todo o Estado por mais 
de 1.100 km.

“Esta obra da Sabesp vai se 
somar ao que já está sendo feito 
em Guarulhos no tratamento 
de esgoto. Quando assumimos 
a administração a cidade tra-

atuam na área operacional, 
apresentam redução da capaci-
dade laborativa em função do 
grande esforço físico exigido 
nas atividades de campo.

Os recursos financeiros 
para a realização do programa 
estão garantidos pelo aporte 
de R$ 50 milhões realizado 
pela Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp) no final do ano 
passado. A medida faz parte 
do cumprimento do termo de 
ajuste, firmado entre o municí-
pio, Saae e a companhia.

Atualmente o quadro de 
pessoal do Saae é de 1.045 ser-
vidores, sendo 345 estatutários 
e 700 celetistas, destes aproxi-
madamente 200 estão aposen-
tados pelo Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS.

tava apenas 2% do esgoto que 
produzia; hoje, já trata 12% e 
até o final de 2020 chegaremos 
a 40%. Desta forma, é impor-
tante conhecer a estrutura da 
Sabesp para que possamos 
avançar no tratamento o mais 
rápido possível”, afirmou Guti.

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA
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Rádio Raiz Fm 93,3
Programa Coração Sertanejo com Eduardo de Moura

De segunda à sexta 20h00 às 22hoo

Ouça, participe 9-4119-5830

LUCY TAMBORINO - A qualida-
de da água de Guarulhos foi 
contemplada com alto grau 
de satisfação no último tri-
mestre do ano passado. É o 
que aponta a pesquisa rea-
lizada pelo Indicadores de 
Satisfação dos Serviços Pú-
blicos (Indsat).

Neste levantamento, a 
qualidade da água registrou 
652 pontos, de uma escala 
que vai até mil. No total, 50% 
dos guarulhenses classifica-
ram a água como ótima ou 
boa, 29% regular, além de 13% 
como ruim e 8% péssimo.

O serviço conquistou alto 

DA REDAÇÃO - O Departamento 
de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE) investirá R$ 5 mi-
lhões nos próximos 12 meses 
no serviço de manutenção do 
paisagismo das margens do 
rio Tietê no trecho entre a bar-
ragem da Penha e o acesso ao 
GRU Airport - Aeroporto In-
ternacional de São Paulo, em 
Cumbica.

O espaço com 380 mil me-
tros quadrados, ao longo das 
duas pistas da rodovia Ayrton 
Senna, foi inaugurado em de-
zembro de 2012. O projeto pai-
sagístico foi desenvolvido pelo 
arquiteto Ruy Ohtake e conta 
com mais de mil árvores de es-
pécies da flora da Mata Atlân-

tica, entre elas palmeiras de 
várias espécies, macaúba, ipê, 
quaresmeiras e jerivás; e 218 
mil mudas de arbustos, como 
sálvia, bela emília, jasmin-
-amarelo e ligustro.

O serviço inclui a poda de 
árvores, arbustos e grama; re-
posição de árvores e arbustos 
danificados; adubação; con-
trole de pragas e espécies in-
vasoras e irrigação por cami-
nhão-pipa. O trabalho inclui 
também remoção de lixo e 
entulho, enviado para aterros 
sanitários credenciados pela 
Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente, manutenção das 
vias de serviço e sistema de 
iluminação paisagística.

grau de satisfação desde o 1º 
trimestre de 2017. Nos levan-
tamentos seguintes, a pon-
tuação se estabilizou até o 
fechamento do ano.

A pesquisa também ana-
lisou a satisfação com o ser-

viço a partir da segmentação 
do perfil dos entrevistados. 
Quando apenas a faixa etá-
ria é analisada, a satisfação é 
maior entre pessoas que com 
idades entre 16 e 30 anos. 

A Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp) informou 
que a água produzida passa 
por um controle rigoroso de 
qualidade, sempre seguindo o 
que estabelece a legislação do 
Ministério da Saúde. Segundo 
a Sabesp, ainda são feitos mo-
nitoramentos em todo o siste-
ma de abastecimento de água 
através de coletas sistemáticas 
de amostras e realização de 
ensaios em laboratórios.

FOTO: AGÊNCIA BRASIL
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Guarulhos registra 61 novos casos 
de dengue em uma semana

Licitação para equipamentos da TV 
Câmara será concluída no dia 23
LUCY TAMBORINO - O pregão que 
pretende contratar os serviços 
de locação de equipamentos de 
natureza técnica para a Direto-
ria de Comunicação, Rádio e 
TV da Câmara teve nesta sexta-
-feira (12) mais um capítulo. A 
proposta da empresa Rio Brasil 
foi considerada a melhor oferta, 
com o valor anual de R$ 374,7 
mil. Novo encontro deve acon-
tecer na terça-feira (23) para 
anunciar a vencedora.

A empresa Rio Brasil deve 
apresentar na reunião agen-
dada uma certidão emitida 
pela Fazenda Municipal que 
comprove a regularização de 
débitos tributários referente 
ao Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN). 
O documento entregue estava 
com o prazo vencido.

Já a Target Produções, que 
ofertou na semana passada 
o menor lance de R$ 374 mil 

DA REDAÇÃO - Segundo da-
dos divulgados nesta quin-
ta-feira (11) pela Secretaria 
de Saúde neste ano, Guaru-
lhos tem aumento expressi-
vo dos casos confirmados 
de dengue, quando compa-
rado ao mesmo período de 
2018. Ao todo são 361 casos 
confirmados na cidade. Na 
semana passada eram 300 
ocorrências. Devido ao au-
mento da incidência da do-
ença no Jardim Lenize e a 
constatação da circulação do 
vírus tipo 2 no Parque Alvo-
rada, o Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ) decidiu 
intensificar as ações nestes 
locais por meio da nebuliza-
ção veicular.

O inseticida aplicado por 
meio de nebulização veicu-
lar, ou seja, de uma máquina 
acoplada a um veículo, mata 
o mosquito já na fase adul-

anuais, foi considerada inapta, 
pois um dos documentos não 
apresentados poderia ter sido 
emitido pelo Fácil conforme a 
Casa de Leis constatou.

De acordo com Bruno Men-
donça, proprietário da empre-
sa, ele recorrerá a decisão. “O 
Fácil emitiu o documento para 
a Câmara e não para mim”, ex-
plicou alegando ter uma decla-

ta e não a larva. Por isso, a 
Secretaria de Saúde faz um 
apelo para que a população 
redobre a atenção em seu 
quintal e elimine os possí-
veis criadouros do Aedes 
Aegypti, que além da den-
gue, também transmite os 
vírus zika e chikungunya.

O CCZ orienta que nos 
dias e horários da aplicação 
do inseticida os moradores 
fiquem dentro de casa, para 
que não sejam atingidos 
diretamente pelo produto; 
protejam animais como 
gatos e cachorros; cubram 
aquários e gaiolas com aves 
ou roedores domesticados; 
e deixem portas, janelas e 
cortinas abertas, para que o 
produto tenha contato com 
o interior da casa. Um carro 
de som passará nos bairros 
para lembrar aos munícipes 
da ação a ser executada.

ração da não emissão do docu-
mento.

A TV da Câmara está fora 
do ar desde julho do ano passa-
do. Três empresas participam 
do pregão para locação de equi-
pamento: Target Produções, 
Grupo Rio Brasil e Seegma, 
com lances anuais de R$ 374 
mil, aproximados R$ 374,7 mil 
e R$ 375 mil, respectivamente.

FOTO: NICO RODRIGUES
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Procon Guarulhos aponta variação 
de 70% no preço de ovos de Páscoa
DA REDAÇÃO - A Coordena-
doria de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon) de 
Guarulhos divulgou nesta 
sexta-feira (12) uma pesqui-
sa comparativa de preços de 
142 itens de Páscoa, que apre-
senta variações de até 68,68% 
de um mesmo produto. O 
levantamento foi realizado 
por fiscais do órgão no perí-
odo de 22 de março a 11 de 
abril, em 11 estabelecimen-
tos comerciais: Carrefour e-
-commerce, Carrefour, Lopes 
Supermercado, Chocolândia, 
Lojas Americanas física e e-
-commerce, Comercial Espe-
rança, Extra.com, Extra loja 
física, Supermercado Sonda 
e Supermercado X.

A pesquisa envolveu 
produtos como ovos de pás-
coa, bombons, colombas e 
barras de chocolate. No 
caso dos ovos foram pes-
quisadas sete marcas: Lac-
ta, Nestlé, Montevérgine, 
Arcor, Ferreiro Rocher, Ga-
roto e Kinder Ovo. Já para 
a colomba foram pesquisa-
das marcas como Bauduc-
co, Village e Visconti.

A maior variação encon-
trada foi no ovo de páscoa 

FOTO: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em reais - R$)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As Notas Explicativas referentes a estas Demonstrações Financeiras, estão à disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia.

• Beatriz Ribeiro de Azevedo Amado - Diretora Presidente • Luciano Ribeiro Amado - Diretor Executivo
• Roberto de Azevedo Amado Junior- Diretor Executivo • Silvinei Cordeiro Toffanin - Contabilista - CRC/SP 1SP192.085/O-6

Demonstrações das Mutações do Patrimôno Líquido

Ativo 31/12/18 31/12/17
Circulante 21.021.855 19.600.141
Caixa e equivalentes de caixa 702.323 258.061
Títulos e valores mobiliários 624.690 499.038
Contas a Receber de Clientes 8.565.936 9.571.413
Estoques 7.337.550 5.737.989
Impostos a Recuperar 526.477 894.184
Outros créditos 3.264.878 2.639.455
Não Circulante 21.315.137 23.019.757
Imposto de renda e contribuição social diferidos - -
Garantias contratuais 366.330 241.578
Outros créditos 479.778 479.778
Intangível 314.139 303.117
Investimentos 586.769 542.916
Imobilizado 19.568.121 21.452.367

Total do Ativo 42.336.991 42.619.898

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/18 31/12/17
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 707.496 997.649
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com
 o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Depreciação 2.560.819 2.609.606
Lucro (Prejuízo) acumulado (1.555.791) 5.075.931
Integralização de capital social - 16.183.888
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Variação das contas a receber 1.005.477 (9.571.413)
Variação dos estoques (1.599.562) (5.737.989)
Variação de outros ativos circulantes (257.715) (3.533.639)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Variação de fornecedores (60.427) 9.130.270
Variação de outros passivos circulantes 1.110.833 3.988.855
Caixa Líquido Gerado (Consumido) 
 Pelas Atividades Operacionais 1.911.130 19.143.157

  Resultados Lucros
 Capital abran- (prejuízos)
 social gentes acumulados Total
Saldos Em 31/12/2017 16.183.888 2.826 6.070.753 22.257.467
Ajuste de exercícios anteriores - - ( 1.555.791) (1.555.791)
Prejuízo líquido do exercício -  - 707.496 707.496
Saldos Em 31/12/2018 16.183.888 2.826 5.222.458 21.409.172

Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/18 31/12/17
Circulante 17.569.531 18.612.556
Empréstimos e financiamentos 3.400.000 5.493.431
Fornecedores 9.069.843 9.130.270
Obrigações sociais e previdenciárias 3.556.327 2.400.466
Obrigações tributárias 1.429.646 1.588.389
Outras contas a pagar 113.715 0
Não Circulante 3.358.289 1.749.875
Empréstimos e Financiamentos 2.878.973 878.030
Obrigações tributárias 492.572 656.953
Outras contas a pagar -13.256 214.892
Patrimônio Líquido 21.409.172 22.257.467
Capital Social 16.183.888 16.183.888
Resultados abrangentes 2.826 2.826
Lucro (Prejuízo) acumulado 4.514.962 5.073.104
Lucro (Prejuízo) do exercício 707.496 997.649
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 42.336.991 42.619.898

 31/12/18 31/12/17
Receita Líquida 53.395.792 56.920.196
Custo dos Produtos Vendidos (39.490.029) (41.042.199)
Lucro Buto 13.905.763 15.877.997
(Despesas) Receitas Operacionais
Gerais e administrativas (3.636.312) (3.569.702)
Comercial e com vendas (4.077.798) (4.991.638)
Outras receitas operacionais, líquidas - -
 (7.714.110) (8.561.340)
EBITDA 6.191.653 7.316.657
Depreciação e Amortização (2.560.819) (2.609.606)
EBIT 3.630.834 4.707.051
Resultado Financeiro (2.731.158) (3.426.090)
Resultado Não Operaconal - -
Lucro Operacional e Antes do IR e da CS 899.676 1.280.961
IR E CS: Correntes (192.180) (283.312)
 (192.180) (283.312)
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício 707.496 997.649
(Prejuízo) Lucro do Exercício por Ação
   (Básico e Diluído) - R$ 0,0001 0,0001

 31/12/18 31/12/17
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 707.496 997.649
Outros resultados abrangentes Item que 
 não poderá ser revertido ao resultado do exercício
Ajuste de avaliação patrimonial - -
Resultado Abrangente Total do Exercício 707.496 997.649

Demonstrações do Resultado

Demonstrações do Resultado Abrangente

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento 31/12/18 31/12/17
Investimentos no Realizável a Longo Prazo (124.751) (721.356)
Investimentos no Imobilizado (687.595) (24.365.090)
Investimentos em títulos e valores mobiliários  (125.652) (499.038)
Outros investimentos de Permanentes (43.853) (542.916)
Caixa Líquido Gerado (Consumido) 
 Pelas Atividades de Investimentos 929.279 (6.985.244)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Empréstimos e financiamentos (92.488) 6.371.461
Pagamento de Tributos (164.381) 656.953
Outras contas a pagar (228.148) 214.892
Caixa Líquido Gerado (Consumido) 
 Pelas Atividades de Financiamento 444.262 258.061
Variação Líquida do Caixa 444.262 258.061
Caixa Mais Equivalentes de Caixa Iniciais 258.061 -
Caixa Mais Equivalentes de Caixa Finais 702.323 258.061

Indústria de Feltros Santa Fé S.A.
CNPJ Nº 60.730.512/0001-35

Balanços Patrimoniais

Brindes 
e brinquedos

O Procon alerta aos 
consumidores para fica-
rem atentos quanto a aqui-
sição dos produtos que ve-
nham acompanhados com 
os brindes ou brinquedos. 
Os pais devem observar a 
faixa etária e a qualidade 
dos brinquedos, evitando 
assim graves acidentes, 
como por exemplo: brin-
quedos com peças peque-
nas que possam ser engo-
lidos ou com pontas ou 
bordas afiadas. Vale lem-
brar que o brinquedo deve 
vir acompanhado do selo 
do Inmetro.

de 313 gramas da marca Ki-
tkat, que foi de 68,68%, de 
R$ 28,99 a R$ 48,90. O se-
gundo lugar, com maior di-
ferença de preço ficou para 
o ovo da marca Lacta, com 
65,69%, sendo encontrado 
de R$ 29,99 a R$ 49,69. Na 
terceira posição ficou o ovo 
de páscoa da marca Garoto 
- Minnie, de 150 gramas, a 
variação chegou a 55,14%, 
de R$ 41,89 a R$ 64,99.

Para o público infantil, 
destaca-se o ovo de páscoa 
com caneca da marca Garo-

to, da personagem LOL. O 
maior preço encontrado foi 
de R$ 72,99 e o menor por 
R$ 54,90, uma variação de 
R$ 32,95%. Nessa pesquisa, 
o Procon Guarulhos consta-
tou que houve um aumento 
de 20,04% dos preços prati-
cados em 2018 em relação 
aos de 2019.

A Coordenadora de Pro-
teção e Defesa do Consu-
midor, Vera Lúcia Gomes, 
reforça a necessidade de se 
pesquisar o preço dos produ-
tos muito antes de comprar, 

evitando prejuízo no bolso e 
comprometimento da saúde 
pela falta de qualidade nos 
produtos.

A lista completa da pes-
quisa poderá ser acessada 
através do link https://bit.
ly/2v1gi1o,  onde o consu-
midor terá acesso a outros 
itens: bombons, barras de 
chocolate e colombas.

Guarulhos está no 
Plano Regional de 
Resíduos Sólidos do 
Governo do Estado
DA REDAÇÃO - Por fazer parte 
do Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto 
Tietê – Condemat, Guarulhos é 
uma das cidades envolvidas no 
Plano Regional de Gestão In-
tegrada dos Resíduos Sólidos, 
em parceria com o Governo do 
Estado, cuja intenção é tornar o 
Alto Tietê piloto das iniciativas 
que visam discutir a problemá-
tica do lixo. O anúncio foi feito 
nesta sexta-feira (12), com parti-
cipação do Conselho de Prefei-
tos e representantes da Secreta-
ria Estadual de Infraestrutura e 
Meio Ambiente (Sima).

O Plano trará um diagnósti-
co da situação nos municípios 
do Alto Tietê e apontará as 
melhores soluções tecnológicas 
para a destinação dos resíduos. 
De todas as cidades envolvidas, 
Guarulhos e Guararema são as 
únicas que possuem aterros 
próprios. A região analisada 
produz diariamente cerca de 
três milhões de toneladas de 
resíduos. “Somente em Gua-
rulhos, geramos aproximada-
mente mil toneladas de resídu-
os por dia. Então, entendemos 
que esse é um tema crucial 
para o desenvolvimento dos 
municípios e precisamos con-
tinuar investindo em atitudes 
capazes de impulsionar a qua-
lidade de vida da população”, 
disse o prefeito Guti.

Prefeitura finaliza 
processo de lacração de 
imóvel na Paulo Faccini
DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
lacrou na tarde desta sexta-
-feira (12) o imóvel locali-
zado na avenida Paulo Fac-
cini, 1100/1112, ao lado do 
Bosque Maia. 

O local havia sido invadi-
do por pessoas em situação 
de rua que estavam acumu-
lando lixo, gerando diversas 
reclamações por parte da po-
pulação. A ação foi iniciada 
na quarta-feira (10).
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      Na próxima segunda-feira (15), às 
10h30, o CMIL Luís de Camões, localizado 
no Gopouva, recebe a palestra “BláBláBlá 
Literário: Viajando nas Entrelinhas”, 
ministrada pelo doutor em Teoria Literária da 
USP, Valmir de Souza.

     Diferente do que foi publicado na coluna 
“Causos e Causas”, de Alexandre Cadeu 
Bernardes, na Folha Metropolitana desta 
sexta-feira (12) a sentença de condenação do 
humorista Danilo Gentili foi de seis meses e 
não de seis anos.

ANOTE

Rua Auad Abrahão, 151 - Jd. Paraventi, Guarulhos - SP

(11) 94571-8988/99698-9405studiocarlimp carlimpjsr www.carlimp.com

Aceitamos cartões de crédito e 
parcelamos em até 10x

Indique e Ganhe Descontos

(11) 3428-4077

Higienização de tapetes, cortinas, 
cadeiras, estofados, colchões, 

cadeirinhas de bebê, almofadas, etc.
Antes

Depois

Higienização 
(Bancos, forros 
de porta e teto)

Lavagem

R$ 30,00
a partir
Carros

R$ 20,00
a partir
Motos

Persianas
Romana / Rolo - m²

R$ 48,00
a partir

Higienização Veículo
interna completa

R$ 210,00
a partir

Seu sofá está sujo?
Lavamos e impermeabilizamos

R$ 120,00
a partir

Tapete m²

R$ 15,00
a partir

*esse valor trazendo até nós, para 
retirarmos consultar valores

Eu tô treinando bem né, mas 
nem brinca com isso, tá louco, 
o Rogério manda

A imprensa não 
é a culpada

Na semana em que Felipão e Ca-
rille se mostraram demasiadamen-
te irritados com o trabalho dos jor-
nalistas, é difícil não lembrar que 
são novos tempos na relação entre 
imprensa e clubes de futebol e to-
dos precisamos nos acostumar com 
isso.

Atualmente tudo é muito mais 
protocolar, treinos fechados e restri-
ções ao trabalho são cada vez mais 
comuns. O treinador dá entrevistas 

às terças e sextas e um determina-
do jogador está autorizado a falar 
durante a semana, normalmente na 
véspera do jogo e tudo chega atra-
vés de comunicados e das redes so-
ciais do clube. Quando a fase é boa 
algumas “regalias” são concedidas, 
quando é ruim, nada é garantido, 
como se as derrotas fossem culpa de 
quem segura o microfone.

Me lembro de imagens das Copas 
do Mundo de 1982 e 1986, quando 
os repórteres entrevistavam joga-
dores como Zico, Toninho Cerezo, 
Júnior e tantos outros, muitas vezes 
dentro da concentração da Seleção 
Brasileira, instantes após o térmi-
no dos treinos. Ainda sem camisa e 
sem as respostas preparadas de hoje 
em dia, os jogadores respondiam 
com sinceridade e a relação com a 
imprensa, apesar de algumas rus-
gas, era muito mais sadia.

Quando Careca foi cortado da 
Seleção ele deu entrevista de cima 
da maca, explicando os motivos 

que o tiraram do Mundial de 1982, 
coisa que jamais conseguimos 
imaginar atualmente, com tanto 
controle e regras impostas pelos 
clubes, definindo como será o tra-
balho da imprensa.

Na época em que trabalhei na 
redação do LANCE! me lembro de 
uma atividade nas vésperas de uma 
partida pela Libertadores. O ainda 
jovem Oscar, revelação das catego-
rias de base do São Paulo, treina-
va cobranças de falta, acertando a 
maioria na gaveta, com uma maes-
tria impressionante.

Na saída do treino perguntei a 
ele de forma descontraída se estava 
pronto para jogar e se ia derrubar 
o Rogério Ceni do “cargo” de co-
brador oficial. Ele respondeu com 
muita sinceridade, como quem já 
estava incomodado com a situação 
há algum tempo.

“Eu tô treinando bem né, mas 
nem brinca com isso, tá louco, o Ro-
gério manda. Pronto pra jogar eu es-
tou, mas o professor não me coloca 
em campo...”, desabafou Oscar.  

Alguns dias depois, o meia que 
jogou a Copa de 2014 pela Seleção 
Brasileira, entrou na justiça e dei-
xou o clube após fazer poucos jo-
gos com a camisa tricolor. A rela-
ção de Oscar com o São Paulo já era 
ruim. Hoje os clubes tentam “blin-
dar” esse tipo de situação, para que 
ela não chegue ao torcedor, como 
se relatar um fato ajudasse a agra-
var uma crise criada pelo próprio 
clube, a imprensa tem pouca ou ne-
nhuma influência nisso.

Os clubes devem ter seu momen-
to de privacidade, para trabalhar 
jogadas e se preparar melhor. Mas 
precisam entender que quando um 
treinador dá entrevista ou quando 
uma TV mostra imagens de um 
treinamento, não é só a emissora, 
site, jornal ou rádio que ganham 
com isso. Eles investem em equipe 
e material para levar o melhor con-
teúdo ao torcedor, que no final das 
contas é a razão de tudo isso existir. 
É a ele que dirigentes, treinadores e 
jogadores devem uma satisfação e 
quando resolvem fazer silêncio, é a 
eles que estão punindo.

PONTO
DE VISTA

é jornalista e designer gráfico. Foi 
assessor de imprensa de jogadores 
e técnicos de futebol e trabalhou no 
Lance! e Diário de S. Paulo. Atualmente 
trabalha no jornal Valor Econômico.

LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI
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Francisco Antônio Amorim
Advogado

Apoio
Contabilidade

Carlos Alessandro é o novo comandante da Escola Social do Guarulhense 

Manoel Tobias e Adriano Foglia defendem futsal nas Olimpíadas e na TV aberta
LUCAS CANOSA - Criado no 
Uruguai em 1934, o futsal 
é uma derivação do futebol 
de campo, porém praticado 
em quadra esportiva. Cada 
equipe é composta por cinco 
jogadores, ao invés de onze. 
A modalidade chegou ao Bra-
sil um ano após sua criação, 
sendo hoje o esporte mais 
praticado no país, mas ain-
da não é considerado paixão 
nacional, devido à falta de 
estrutura oferecida pelos clu-
bes e a baixa divulgação na 
mídia.

Embora seja muito pareci-
do com o futebol tradicional, 
o salão não garante o mesmo 
conforto financeiro aos seus 
profissionais, em regra. O ex-
-jogador bicampeão mundial 
e eleito três vezes melhor do 
mundo pela FIFA, Manoel 
Tobias declara que a ausência 
do futsal nos jogos olímpicos 
breca o crescimento da mo-
dalidade “Futebol é um es-
porte consolidado em todo o 
mundo, já o futsal ainda não 
tem a mesma força. O entra-
ve é a não inclusão do espor-
te nas Olimpíadas, batalha 
que todos nós, “salonistas”, 

estamos travando para que, 
em um futuro breve, possa 
acontecer”, afirma.

O primeiro Mundial de 
futsal foi disputado em 1982, 
com todas as partidas rea-
lizadas no Ginásio do Ibira-
puera. O Brasil foi campeão 
com uma equipe formada 
por universitários, que ti-
nham empregos paralelos e 
treinavam em horários dife-
renciados para conseguirem 
conciliar o “hobbie” com a 
vida profissional, fato que até 
hoje é comum no país, mes-
mo que a situação esteja co-
meçando a mudar.

Os grandes jogadores 
brasileiros, com exceção do 
único ídolo da categoria, o 
ala Falcão, aposentado recen-
temente, atuam na Europa, 
onde são mais reconhecidos 
e recebem melhores remu-
nerações do que receberiam 
atuando no local de origem. 
Muitas vezes, eles se naturali-
zam e atuam por seleções do 
“velho continente”. Por exem-
plo, no Mundial de 2008, 
disputado no Brasil, todos os 
jogadores da Itália eram bra-
sileiros naturalizados. O ca-

misa 10 daquela seleção era o 
guarulhense Adriano Foglia, 
eleito melhor do mundo em 
2003. Ele explica sua saída 
precoce dos nossos torneios. 
“Saí muito cedo do Brasil 
porque tive  uma oferta me-
lhor financeiramente. Não 
pensei duas vezes em aceitar. 
Estava no Palmeiras, onde 
não jogava muito, porque era 
muito jovem”, disse. 

A Liga Nacional é dispu-
tada desde 1996 e até hoje 
não é transmitida para todo 
o Brasil, fato que incomoda 
o ítalo-brasileiro. “O futsal 
deveria ser exibido na TV 
aberta, embora a maioria já 
tenha os canais fechados, 
uma boa cobertura nas prin-
cipais emissoras engrande-
ceria muito a modalidade”, 
conclui.

Comparado ao voleibol, 
por exemplo, o futsal sai per-
dendo, pois a maioria dos 
melhores atletas da seleção 
brasileira, jogam no próprio 
país, fato não repetido no 
salão. Para Tobias, o fator 
principal disso é a desunião 
das federações que coman-
dam o esporte. “Estamos dez 

FOTO: EDU GARCIA ESTADÃO

FOTO: LUCAS CANOSA

ALEX BISPO - O Clube Atlé-
tico Guarulhense anuncia 
que Carlos Alessandro Mar-
tins Santana será o novo co-
mandante da Escola Social 
do Galo. Ele vai substituir 
Wellington Severo que segui-
rá no tricolor de Guarulhos 
na categoria sub-12, que dis-
puta os torneios da Federação 
Paulista e na escola oficial do 
clube ao lado dos professores 
Nelsinho e José Alves.

Carlos Alessandro, o Car-
linhos, que também é au-
xiliar de Carlos Santana na 
equipe sub-16 do Galo, falou 
sobre o convite para assumir 
a Escola Social. “Para mim 
foi uma surpresa, fiquei mui-
to feliz com a oportunidade 
de poder contribuir com a 
escola do Guarulhense”, em-
polgou-se.

O novo comandante tam-
bém comentou sobre a pre-

paração dos novos projetos. 
“Será dada continuidade do 
trabalho que vem sendo rea-
lizado pelo Wellington e, se 
eu puder complementar algo 
para melhoria dos garotos, 
irei fazê-lo”, comentou.

Por fim, Carlinhos falou 
sobre suas expectativas para 
o restante de 2019. “Espero 
encontrar atletas talentosos 
no Guarulhense social e po-
der mandar para os times do 

alto rendimento, e aqueles 
com mais dificuldades, vou 
trabalhar para que possam 
ter boa saúde e qualidade 
de vida”, finalizou.

As aulas da Escola So-
cial do Guarulhense aconte-
cem todas as terças e quin-
tas-feiras, das 8h às 10h e 
das 13h às 15h, na Arena 
Guarulhense, que fica rua 
Joana Borrego Molina, 101 
– Jardim Toscana.

anos atrasados em relação 
ao voleibol. Há públicos de 
10, 15 mil pessoas em gran-
des jogos de futsal, mas en-
quanto os presidentes dessas 
entidades internacionais não 
se unirem, não teremos o fut-
sal como um esporte olímpi-
co. Todo mundo conhece os 
ídolos do voleibol. Se você 
comparar as estruturas das 
equipes dos dois esportes, a 
diferença é grande, para o 
outro lado. Poucos clubes ofe-
recem grandes contratos aos 
atletas. Então, nossos melho-

res jogadores acabam jogan-
do no exterior, por questão 
de conforto. Claro, com uma 
exceção ou outra”, lamenta.

Com todos esses fatores, 
fica claro que é necessário o 
aprimoramento no marke-
ting do esporte, consequen-
temente atraindo mídia e 
investidores, do contrário, os 
craques formados na “pátria 
amada” continuarão mos-
trando talento e atuando por 
países que não condizem 
com seus berços, história e 
sonhos.
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ONG Olhar de Bia firma parceria 
com Pura Beldade Estética 
LUCY TAMBORINO - A Organi-
zação Não Governamental 
(ONG) Olhar de Bia firmou 
uma parceria com a Pura 
Beldade Estética, na Vila 
Augusta. A empresa deve 
doar 6% do valor arrecada-
do de clientes que informa-
rem o desejo de ajudarem a 
instituição sem fins lucra-
tivos. 

Além disso, a parceria 
é marcada pela expansão 
da Pura Beldade Estética, 
que oferece serviços diver-
sos para crianças, homens 
e mulheres. O local conta 
serviços para cabelo de am-
bos os sexos, depilação, es-
tética fácil e corporal; SPA 
pé e mão, além de oferecer 

FOTO: LUCY TAMBORINO 

13/04
SÁBADOLANDER DAYLANDER DAY NOVA XTZ LANDER 250 ABS 2019NOVA XTZ LANDER 250 ABS 2019

ABS DE SÉRIE

MOTOR CONSAGRADO 
250CC

DESIGN MARCANTE
FAROL FULL LED COM 

LUZ DE POSIÇÃO
NOVO ASSENTO EM DOIS NÍVEIS

ALÇAS DO GARUPA EM ALUMINÍO

LANTERNA
TRASEIRA FULL LED

Av.Tiradentes, 3003
CENTRO - GUARULHOS/SP

Av.Juscelino Kubitschek, 4597
PIMENTAS - GUARULHOS/SP

2468-8767
94222-6099

2303-5775
96192-1465

SINTA A EMOÇÃO DE PILOTAR O MAIS NOVO SUCESSO DA YAMAHA.

VENHA CONHECER E FAZER UM TEST RIDE NA NOVA 
LANDER ABS. NESTE SÁBADO, A PARTIR DAS 9H.
LIGUE PARA A SUA CONCESSIONÁRIA YAMAHA 
E AGENDE AGORA MESMO.

13/04
SÁBADO

Avianca paga tarifas do GRU Airport e 
voos estão garantidos no fim de semana

DA REDAÇÃO - O GRU Airport 
- Aeroporto Internacional 
de São Paulo, em Cumbi-
ca, recebeu, na tarde desta 
sexta-feira (12), o pagamen-
to antecipado das taxas ope-
racionais da Avianca Brasil 
para os próximos três dias. 
Os voos da companhia no 
terminal até segunda-feira 
estão, portanto, confirma-
dos. Os dos dias posteriores 
dependerão de novos paga-
mentos à vista.

A medida pode dar um 
alívio para consumidores 
que têm passagens compra-
das na companhia e enfren-
tam dificuldades para em-
barcar. Nos primeiros nove 

dias de abril, foram regis-
tradas 442 reclamações con-
tra a empresa aérea no site 
ReclameAqui. O número já 
representa 55% do total do 
mês anterior. De todas as 
queixas feitas em abril até 
agora, 42% são por cancela-
mento de voos.

Na quinta-feira, a GRU 
Airport, concessionária do 
terminal, havia anunciado 
que suspenderia os voos da 
empresa aérea caso o pa-
gamento não fosse feito de 
forma antecipada. Os aero-
portos de Porto Alegre e For-
taleza também só estão per-
mitindo que a companhia 
opere nos terminais median-

te pagamento adiantado.
Em recuperação judicial 

desde dezembro, a Avianca 
tem uma dívida de R$ 9,6 
milhões com a GRU Air-
port. Com a Fraport, que 
opera os terminais de For-
taleza e Porto Alegre, o dé-
bito é de R$ 14,5 milhões. 
No total, a dívida é de R$ 
2,7 bilhões.

A Avianca Brasil tem 
mantido suas operações 
com recursos vindo de em-
préstimos obtidos da gesto-
ra norte-americana Elliott, 
o maior credor da empresa 
em recuperação judicial, 
assim como de suas concor-
rentes, Azul, Gol e Latam.

FOTO: DELFIM MARTINS/PORTAL DA COPA

dia de debutante, noiva e 
também para o noivo. 

“É um prazer imenso 
essa parceria. Nós sabemos 
da necessidade da ONG e 
eu sempre gostei de aju-
dar o próximo”, pontua 
Gabriela Oliveira, uma das 
proprietárias da empresa, 
explicando que antes tinha 
parceria com uma empresa 
de São Paulo. 

Criada em 2006, por 
Beatriz Martins, na época 
com seis anos, a ONG Olhar 
de Bia conta hoje com um 
núcleo no Cecap, que ofe-
rece para cerca de 200 alu-
nos, atividades como judô, 
musicalização, jiu jitsu, en-
tre outras. 
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Mania de Churrasco abre sua primeira unidade no aeroporto 
FOTOS: MAYARA NASCIMENTO

MAYARA NASCIMENTO - Inaugu-
rado há dois meses, o Mania 
de Churrasco Prime Steak 
House traz cortes de carne 
com qualidade para todo o 
público por um preço aces-
sível. O novo restaurante, 
situado no Terminal 2 Oeste 
do GRU Airport – Aeroporto 
Internacional de São Paulo, 
tem um ambiente ideal para 
realizar uma refeição tran-
quila e saborear o tradicional 
churrasco brasileiro prepara-
do no fogo alto e temperado 
com sal grosso.

O restaurante conta com 
um salão de 180m², com 30 

Serviço:
Mania de Churrasco Prime Steak House
Horário: 9h às 22h30
GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo
Terminal 2 Oeste – Check-In B

mesas individuais e coleti-
vas, que acomodam até 90 
pessoas. O ambiente possui 
ainda sofás com iluminação 
média e confortável para rea-
lizar uma refeição a qualquer 
momento do dia.

No cardápio, destacam-se 
as costelas, a picanha e a so-
brecoxa de frango. Hambúr-
guer angus, filet de frango 
e linguiça de pernil comple-
mentam as opções de carnes 
nobres. Os cortes são selecio-
nados e têm origem certifica-
da. Todos são provenientes 
de gado da raça Aberdeen 
Angus, vindas da Argentina 

e do Uruguai.
O cliente também pode es-

colher seu acompanhamento, 
entre eles o tradicional arroz 
com feijão, produzido exclu-
sivamente para o restaurante 
na Fazenda da Saudade, em 
Minas Gerais, anéis de ce-
bola, batata rústica, salada, 
linguiça frita e o item indis-
pensável do churrasco, o pão 
de alho.

A novidade da casa é o 

Passion Lemonade, uma mis-
tura de limão com maracujá. 
Já a Berry Lemonade é a mis-
tura de limão taiti e limão 
siciliano, harmonizada com 

amoras frescas. Entre as be-
bidas, também se destacam 
o tradicional Matte com Li-
mão, além dos refrigerantes, 
sucos e a cerveja Heineken.

SOBRADO FLOR DA MONTANHA
3 DORM., SENDO 1 SUITE, SL., COZ., 2 BANHS,1 VAGA, 

PROX. SHOPPING MAIA, R$390,mil ac. Apto na troca
 (REF. R.A)

APTO VL. AUGUSTA PROX. AO CEMEG
2 DORM.,SL., COZ.,1 BANH.,1VAGA, COM ARMARIOS 

EMBUSTIDOS, R$90.MIL,  SALDO FINANCIADO 
(REF. R.A) 

SALAS CENTRO DE GUARULHOS COM 70M2 
BANH. PRIVATIVO, R$250.MIL CADA,  AC. TROCA IMOVEL EM 

GUARULHOS (REF. R.A)

APTO FATTO FARIA LIMA
3 DORM., SENDO 1 SUITE, SL. COM SACADA,COZ.,BANH.,1-

VAGA, LAZER TOTAL,AC. TROCA IMOVEL NA PRAIA, 
R$300.MIL AC. TROCA NA PRAIA (REF. R.A)

APTO PICANÇO 66 M2
2 DORM.,SENDO 1 SUITE, SL., COZ.,BANH.,1 VAGA, SACADA 

GOURMET, LAZER COMPLETO, R$320.MIL (REF. R.A)

APTO PONTE GRANDE COM 60 M2
2 DORM.,SENDO 1 SUITE, SL., COZ.,BANH.,1 VAGA, LAZER, 

R$280.MIL (REF. R.A)

CHACARA TERRA PRETA
3 DORM., SENDO 1 SUITE,SL., COZ.,2BANH., 

CHURRASQ.,VARANDA,, PISCINA,6VAGAS, TERRENO 
900M2 TODA FORMADA.R$490.MIL AC. TROCA EM 

GUARULHOS 
(REF. R.A)

CASA  JD. VALERIA PARA RENDA
3 CASAS COM 2 VAGAS, BOM ACBTO COM CHURRAS-
QUEIRA, OTIMO LOCAL ,CONFIRA,R$350.MIL (REF. R.A)

SOBRADO PARQUE FLAMENGO
3 DORM., SENDO 1 SUITE COM CLOSET E HIDRO,SL., 
COZ.,BANH.,2 VAGAS, SL. DE FESTA COM CHURRAS-

Q.,R$300.MIL (REF. R.A)

CASA TERREA PORTAL DO GRAMADO
2 DORM., SENDO 1 SUITE,SL., COZ. AMERICANA,BA-

NH.,AREA DE SERVIÇO, 2 VAGAS, CHURRASQ. 
R$350.MIL AC. APTO NA TROCA(REF. R.A)

CHACARA CAPELINHA 8.900 M2
3 DORM.,SL.,COZ.,BANH.,CASA CASEIRO, PISC.,LAGO,-
CAMPO, TOPOG. PLANO, AC. IMOVEL EM GUARULHOS 

E  AUTOM. R$800.MIL (REF. W)

APTO JD VALERIA
2 DORM., SL., COZ.,BANH.,PLANEJADOS,1 VAGA, 

LAZER,PORT. 24 HS., AC. FINANC. BANCARIO, 
R$180.MIL (REF.W)

CASA FLOR DA MONTANHA PARA RENDA
4 CASAS AO LADO DO SHOPPING MAIA, TERR. 7X25, 

R$350.MIL (REF. W)

SOBRADO VL. ROSALIA
3 DORM., SENDO 1 SUITE,SL., COZ. PLANEJADA, 
BANH.,4VAGAS, CHURRASQ.,R$650.MIL AC. APTO 

(REF. W)

TERRENO JD. SÃO PAULO
PROX. A PADARIA D’VILLE, COMERCIAL 11X20, PLANO, 

ESCRITURA REGISTRADA, R$255.MIL (REF. W)

APTO ITAPEGICA 79 M2 DE A.C. (VAGO)
2 DORM.,SL.,COZ.,BANH.,1 VAGA, PROX AO SHOPPING 

INTERNACIONAL R$190.MIL (REF. RO)

CASA PARA RENDA ROSA DE FRANÇA
COM 2 DORMS., SL., COZ., BANH., ENTRADA LATERAL, 
FDS SOBRADO DE 2 DORMS., GAR.02 AUTOS,  PROX. 

AO ZOOLOGICO, R$300.MIL (REF. RO)

SOBRADO JD. SÃO JUDAS TADEU
TRAV. DA TIMOTEO, 2 DORM.,SL.,COZ., BANH, 1 VAGA, 
R$900,00 + IPTU, FIADOR OU SEG. FIANÇA (REF. RO)

SOBRADO VL ENDRES
PROX. ESTELLA MARIS, 2 DORM.,SL.,COZ., BANH, 1 
VAGA, R$900,00 + IPTU, FIADOR OU SEG. FIANÇA

 (REF. RO)

APTO PQUE DO SOL PONTE GRANDE
3 DORM., SENDO 1 SUITE, 1 VAGA, LAZER COMPLETO, 

R$1700,00 COM COND. INCLUSO, AC. DEPOSITO
 (REF. RO)

VENDA VENDA VENDA LOCAÇÃO

ADMITE-SE CORRETOR 
PARA VENDA OU LOCAÇÃO 

COM OU SEM PRÁTICA. 
NECESSÁRIO TER CARRO 

PRÓPRIO, FALAR COM 
ROBSON OLIVEIRA

(11) 2600-3303R. Sérgio Rabêlo, 228 - Jd. São Judas Tadeu
Guarulhos/SP - CEP: 07061-010

www.consultoriaoliveira.com.br
 robsonoliveira@consultoriaoliveira.com.br (11) 94780-1301 (CLARO)

(11) 96046-6935 (VIVO)



ÁRIES: Aja de uma forma bem mais destemida o que 
será demasiadamente importante para você neste dia 
maravilhoso. 

TOURO: É bom que você faça tudo o que for possível 
para concluir as suas tarefas tão bem traçadas já há 
algum tempo. 

GÊMEOS: Alguém de Gêmeos irá lhe trazer muita 
felicidade para que possa seguir em frente com mais 
energias. 

CÂNCER: Você tende a ficar um pouco mais triste do 
que o habitual na sua vida tão profunda. Você pode se 
mostrar mais sensível.

LEÃO: O seu dia será afetado de uma forma muito agres-
siva na sua intenção de ir para além da sua imaginação 
mais forte neste dia interessante. 

VIRGEM: Tendo um sentimento mais prático irá chegar 
bem mais perto daquilo que você imagina ser o ideal. 
Tente fazer exatamente aquilo está no seu planejamento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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RE
ATENIENSES

OAGUAT
MAGNITUDE
ANÃLOL

UTEROOEI
EMEANDRO
ENORMEN

IMPEDANCIA
ODOZERT
RUGOPROA

GALEANONR
NNNIAMI
GODCCAO

HOMENAGENS

Políticos
(?): Sólon,
Drácon e
Clístenes

Frutas
ricas em

agro-
tóxicos

"Migalha
também
(?) pão"

(dito)

Elemento
ativo na
ferrugem
(símbolo)

"Vai (?)?", 
pergunta do

paciente
ao dentista

Intensi-
dade (de
um ter-
remoto)

(?) saber:
na seguin-
te ordem

Elba
Ramalho, 
cantora de
"Chego Já"

League of
Legends
(sigla)

Atacante
do Vasco
em 2017

(fut.)

Interjeição 
de chama-

mento

"Lar" do
embrião e

do feto
(Anat.)

Intriga;
enredo
(fig.)

Muito
grande

Responsa-
bilidade
Técnica
(abrev.)

Local do 
navio onde
se põe a
carranca

Ponto 
de saque
no tênis e
no vôlei

Eduardo (?):
escreveu
sobre o 

Maracanazo

Olegário
Mariano,

poeta 
de PE

"Consu-
midor",
em IPC
(Econ.)

Deus, em
inglês
Defe-

rências

Carga re-
sistiva em
circuitos
elétricos 

de corrente
alternada
"Rotação",

em rpm

Espaço geoeconômi-
co de 60% do Brasil
(?) McKellen, ator de
"O Código Da Vinci"

O primeiro rei 
hebreu (Bíblia)

Noz, em
inglês

Criminosos que enganam
pessoas de boa-fé

É fornecida pela 
Sabesp

Dois seres pequenos
da Mitologia nórdica

Vogal de
"clã"

Recep
Tayyip (?),
presidente

turco 
desde 
2014

Consoante que não
antecede "b" e "p"
A mais exigente

prova de triatlo (ing.)

Número de
Apóstolos
(Bíblia)

"Liquid",
em LCD

(?) Tog-
nazzi, ator

italiano

Amigo, em
francês

(?) Ham- 
burger,

cineasta

Rio aflu-
ente do
Danúbio

3/ace — ami — god — ian — inn — nut. 7/erdogan — galeano — iron man.

LIBRA: A gigante anã tende a vir lhe surpreender de uma 
forma bem mais amigável que você imaginava ser o ideal 
para este dia.

ESCORPIÃO: Poderá vir a apresentar um tipo de 
sentimentos mais afoito neste dia diferenciado e mais 
agressivo que o habitual na sua vida.

SAGITÁRIO: Você se mostrará uma pessoa com uma 
característica ainda mais social e transformadora do que 
o habitual, jamais deixe o humor para trás.

CAPRICÓRNIO: Tende a apresentar um comportamento 
bem mais transformador do que você imaginava na sua 
vida.

AQUÁRIO: Necessita fazer algo um pouco a mais do que 
você imaginava, muito por causa do planeta Urano neste 
dia diferenciado. 

PEIXES: Você pode fazer o melhor possível para 
conseguir obter um justo controle sobre determinadas 
situações na sua vida.
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DA REDAÇÃO - O nono episó-
dio da saga Star Wars teve 
primeiro teaser divulgado e 
o nome revelado na última 
sexta-feira (12). Intitulado 
“The Rise of Skywalker”, que 
em tradução livre significa 
“Ascensão de Skywalker”, o 
longa já começou a gerar te-
orias sobre o futuro da per-
sonagem Rey, interpretada 
por Daisy Ridley.

“Toda geração tem uma 

‘Star Wars IX - The Rise of 
Skywalker’ ganha primeiro teaser

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

lenda. A saga chega ao fim”, 
anuncia o teaser, que tam-
bém revela que a previsão 
de lançamento é para a épo-
ca próxima ao Natal, no dia 
20 de dezembro 2019.

O trecho escolhido foca 
na personagem Rey, mas 
outros nomes conhecidos 
como Chewbacca e C3PO 
também aparecem. Até 
mesmo a princesa Lea, vi-
vida por Carrie Fischer, 

morta em 2017, ganha sua 
participação com cenas fei-
tas originalmente para o 
Episódio VII.

Mark Hamill também foi 
confirmado no novo longa.  
Daisy Ridley, Adam Driver, 
John Boyega, Oscar Isaac, 
Lupita Nyong’o, Domhnall 
Gleeson, Kelly Marie Tran, 
Joonas Suotamo e Billie 
Lourd reprisarão seus pa-
péis no novo filme.

Loja 1 - Av. Brigadeiro Faria Lima - 1960 - Cocaia - (esq. c/ Mercado Dia) Tel: 2401-0387
Loja 2 - Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento) Tel: 3428-1474
Loja 3 - Rua Olivanca, 221 - Jd. Carvalho - (Travessa com Avenida Jurema) Tel: 3428-5904 
Loja 4 - Av. Tiradentes, 4273 - Vila Flórida (esq. c/ Droga Raia) Tel: 3428-3328

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI
Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.

FAÇA SEUS ÓCULOS CONOSCO E GANHE UM VALE DESCONTO
PARA VOCÊ PRESENTEAR SEUS AMIGOS E FAMILIARES

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima
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EMPREGO

INDICADOR PROFISSIONAL
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IMÓVEIS

CURSOS

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS

BOLETO, CHEQUE
E CARTÃO!!!

Parcelamos Todos 
os débitos 

do seu veículo

EM ATÉ 12 X BOLETO 
OU CARTÃO OU ATE 

18 X NO CHEQUE
Tel.: 2440 6425 / 4963 0569

Whatsapp: 9 4728-4689 

ACESSE O SITE
Karina  18 anos, local climatizado 
tel. 2382 2002 / 94474-1019
www.elasmassagens.com.br

SALÃO 220MTS² 
Taboão Guarulhos, Av. 
Silvestre Pires de Freitas, 
657 Ótimo p/ Academia, 
pet shop., casa do norte, 
etc. R$ 4.500,00  F.: 
2404-2620

TAPERA GRANDE 
1000 m². Ótimo local, R$ 
40 Mil. F: 96314-2035
NORTE DE MG. 
Micro fazendas 
10HA,plana, reg. de soja 
e café 45Mil Total entr. 35 
Mil + 20x de R$ 500, F.: 
94400-3211/ 95617-0323

ANUNCIE AQUI 
97380-7685ANUNCIE AQUI 

97380-7685

E Sensual F: 2422-1986/ 
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

MASSAGEM TERAPÊUTICA

KAKAU  MASSAGEM 
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)
ESPAÇO GANESHA 
MASSOTERAPIA 
A Nova Sensação de 
Guarulhos. Equipe treinada 
p/ melhor atende.lo s. 
Venha relaxar..agende 
seu horário tel 4574.3923/ 
99277-1334 whats.
ARUMY E SAYURI 
19 e 20 anos, lindas e 
estudantes. F.: 96613-0558 
Whats

Sítios e Chácaras

Aluga-se

Contrata-se

Vende-se

Oportunidade

Relax

11 4210-1371

FALE COM
NOSSA 

REDAÇÃO

AUXILIAR DE 
ESTOQUE
p/ Loja de 
Materiais para 
Construção, 
entregar Cv. 
Avenida Bom 
Clima, nº 38 h/c.c/ 
Sr. Carlos.

CONTRATA-SE

VENDEDOR
p/ Loja de 
Materiais para 
Construção, c/ 
experiencia 
entregar Cv. 
Avenida Bom 
Clima, nº 38 h/c.c/ 
Sr. Carlos.

CONTRATA-SE
COMPRA/VENDA
concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Seu Computador Quebrou, 
esta c/ Virus e não entra na 
Internet ? At. Domicilio.Tx. 
Única R$ 50, F:96287-3240 
whats/ 2026-1845 ac. 
cartões.

ADVOCACIA
TRABALHADORES E APOSENTADOS

|

TEM 60 ANOS E AINDA NÃO É 
APOSENTADO. ESTAMOS 

FAZENDO APOSENTADORIA
GRATUITAMENTE ATENDIMENTO DAS 10H ÁS 16H

LIGUE tenha mãos Pis, OU 
COMPAREÇA COM AS 

CARTEIRAS PROFISSIONAIS  

(11) 3104-9990  Dra. Tatiana
96960-4907 (Oi)
96090-4837 ....

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 209 - CONJ. 1104
METRÔ SÃOBENTO

SÃO PAULO - CENTRO

Se você teve registro entre 1986 a 1992
Tem direito a receber valores do Plano Collor

CONSULTA GRATUITA! Só pague após receber.
LIBERAÇÃO 05 DIAS

CLASSIFICADOS

AGENTE DE PRODUÇÃO 
p/trabalho em casa, 
etiquetar e envelopar malas 
diretas. Ambos os sexos 
acima de 18a. Ganhos 
R$ 1.150,00. Enviamos 
todo serviço até sua porta. 
F:4210-2322.

MOÇA MAIOR 
Precisa  p/ trabalhar em  
Privê como garota. Fone. 
(11) 96655-6443
MOTORISTA 
Categoria (D) que resida 
em Guarulhos.Salário R$ 
1.800,00 + vale refeição.
Informações: (11)95421-
4156
MECÂNICO DE AUTOS 
c/ exp. , p/ trabalhar em 
Guarulhos . F.: 2412-1481 
c/ Márcio.
MOTORISTA 
CARRETEIRO 
Preferencialmente Ensino 
Médio CNH: E, Curso 
Cargas Indivisíveis Exp. 
05 anos em transportes de 
cargas pesadas, indivisíveis 
e/ou excedentes. Entrega 
de currículos: Av. Lauro 
Gusmão Silveira, 668 – Pq. 
São Geraldo

APTO. GOPOUVA 58 MTS.² 
2 dorms., suíte, wc, sala, 
coz. planej., área de serv., 
varanda e  gar., c/salão 
festas e jogos, playground 
e espaço p/ crianças. Ót. 
local., próx. ao Anel Viário 
e Av. Emilio Ribas, ônibus 
p/ os metrôs Tucuruvi, 
Penha e Armênia.  265 mil, 
Condomínio e IPTU baixos. 
Tratar c/ Luiz Fernando (11) 
99539-7678
VENDO 
5 áreas 4.000 M² zup 1  
próx. via Dutra R$ 550 M² 
ou 20.000 m² 99621-0426 .
TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
TERRENO 295,20MTS. 
Pq. Continental l, esquina 
Rua Zélia Emerenciana de 
Alvarenga. Doc. Ok direto 
com prop. F.:  9 9976 2880.

VENDE-SE JAZIGO 
Especial 4 gavetas - 
Cemitério Primavera I F.: 
(19) 99796-0120
VENDO LOJA 
De utilidades  e prod. de 
limpeza na Praça  8, 55 mil  
ac.  auto F.:  98347-5803 e 
24665691

JD PARAISO 
Casa 03 Cômodos e gar. 
R$ 700,00.  F:97272-7232 
whats

ATENÇÃO CONSTRUTOR 
TerrenoJd. Pres Dutra Alta 
10x25 escritura  208 Mil. F.: 
98204-3992 c/ Carlos.

Sobe para três o número de mortos 
no desabamento em prédio do RJ
DA REDAÇÃO - Subiu para três 
o número de mortos no Con-
domínio Figueira, na comu-
nidade do Muzema, na Zona 
Oeste do Rio de Janeiro. Um 
homem que havia sido res-
gatado morreu no hospital 
da Unimed. Uma criança 
foi encontrada com vida dos 
escombros dos dois prédios 
que desabaram na manhã 
desta sexta-feira (12).

Com isso, chega a nove o 
número de pessoas resgata-
das com vida. Não há infor-
mações precisas sobre o nú-
mero de desaparecidos ou de 
pessoas que podem estar sob 
os escombros. Segundo os 
moradores do condomínio, 
o prédio, construído recen-
temente, estava com cinco 
apartamentos ocupados.

O trabalho de resgate con-
tinua sem o uso de máquinas 

pesadas, uma vez que há a 
possibilidade de encontrar 
sobreviventes. Por volta de 
14h45 chegaram ao local 
equipamentos de ilumina-
ção, o que pode indicar que 
os bombeiros continuarão 

atuando durante a noite.
Pela manhã, o vice-go-

vernador Cláudio Castro, e o 
prefeito do Rio, Marcelo Cri-
vella, estiveram no local do 
desabamento para acompa-
nhar os trabalhos.

FOTO: REGINALDO PIMENTA/ESTADÃO

Bolsonaro diz que quer entender 
custo para reajuste do diesel
DA REDAÇÃO - O presidente 
Jair Bolsonaro questionou 
nesta sexta-feira (12) o re-
ajuste de 5,7% no preço 
do óleo diesel anunciado 
ontem (11) pela Petrobras. 
Bolsonaro disse que conver-
sará com a direção da em-
presa para conhecer melhor 
a composição de custos do 
combustível no país. Ele 
negou qualquer tipo de in-
tervenção do governo na 
estatal. A petroleira adiou o 
aumento. 

“Eu não vou ser interven-
cionista, não vou praticar 
a política que fizeram no 
passado, mas eu quero os 
números da Petrobras. Tan-
to é que na terça-feira con-
voquei todas da Petrobras 
para me esclarecer porque 
5,7% de reajuste, quando a 
inflação projetada para este 
ano está abaixo de cinco. 

Só isso, mais nada. Se me 
convencerem, tudo bem. Se 
não me convencerem, nós 
vamos dar a resposta ade-
quada para vocês”, afirmou 
em entrevista a jornalistas 
logo após inaugurar o novo 
terminal internacional do 
Aeroporto de Macapá. 

O presidente disse que 
há preocupação com reajus-
te dos combustíveis pelo im-
pacto no setor de transporte 
de cargas, afetando direta-
mente os caminhoneiros. “E 
eu estou preocupado com o 
transporte de carga no Bra-
sil, com os caminhoneiros. 
São pessoas que realmente 
movimentam as riquezas 
de Norte a Sul, de Leste a 
Oeste, que têm que ser tra-
tadas com o devido carinho 
e consideração. E nós quere-
mos um preço justo para o 
óleo diesel”, acrescentou.
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